Dicu trebuie eliminat cu orice preț
din Primărie

” Democrații au decis

” „postul de viceprimar este al Partidului Democrat și nu al unui independent.
Săptămâna viitoare, voi avea o discuție cu aleșii locali și liderii liberali pentru a
reveni la starea de normalitate în Primăria Râmnicului. Desigur, Dicu ne-ar ușura
situația dacă și-ar da demisia. Oricum, noi vom încerca să-l înlocuim prin aceeași
metodă, ca și anul trecut. Cel târziu în luna aprilie, sper săavem un viceprimar
democrat la primărie ” – a spus Dorel Jurcan

Democrații vor cu orice preț săscape de viceprimarul Râmnicului, Nicolae Dicu. În
ultima conferințăde presăde vineri, 16 februarie a.c., președintele PD Vâlcea, Dorel
Jurcan, a mărturisit că va încerca să-i convingăpe consilierii liberali săvoteze,
într-una din ședințele de Consiliu Local, pentru demiterea lui Nicolae Dicu. Reamintim
că la începutul lunii decembrie a anului trecut, liderii democrați au anunțat că -i
vor retrage sprijinul politic lui Dicu și, mai mult, că -l vor susține pe consilierul
local, Mihai Botea, pentru a ocupa postul de viceprimar. Numai că , atunci, în ședința
CL, consilierii liberali și cei social – democrați au respins propunerea democraților,

menținându-l pe Nicolae Dicu în funcția de viceprimar al municipiului. Odatăcu
reconcilierea aliaților portocalii, Dorel Jurcan vrea sămai încerce încă o
datăînlocuirea lui Dicu. „Postul de viceprimar este al Partidului Democrat și nu al
unui independent. Săptămâna viitoare, voi avea o discuție cu aleșii locali și liderii
liberali pentru a reveni la starea de normalitate în Primăria Râmnicului. Desigur,
Dicu ne-ar ușura situația dacă și-ar da demisia. Oricum, noi vom încerca să-l înlocuim
prin aceeași metodă, ca și anul trecut. Cel târziu în luna aprilie, sper săavem un
viceprimar democrat la primărie „ – a spus Dorel Jurcan.
Jurcan susține poziția lui Traian Băsescu

Președintele PD Vâlcea a mai precizat că democrații vâlceni își vor da toată silința
ca alegerile pentru Parlamentul European săse desfășoare în cele mai bune condiții. În
acest scop, ei au primit sarcina, de la centru, de a strânge peste 20.000 de semnături
în vederea susținerii candidaților PD. Mai mult, democratul a anunțat că , deocamdată,
singurul candidat PD Vâlcea pentru Parlamentul European rămâne Ana Maria Pătru, deși
fiecare organizație poate opta pentru doi candidați. „În funcție de rezultatele
obținute în pregătirea alegerilor pentru Parlamentul European, fiecare organizație din
țară va primi un punctaj. Trebuie săle dăm cetățenilor garanția că suntem oameni
credibili. De altfel, nu trebuie săascundem că ne vom ocupa, în această perioadă , și
de găsirea de modalități pentru susținerea Financiară a campaniei electorale” – a mai
precizat Jurcan. În final, liderul democrat a mărturisit că se numărăprintre cei peste
20 de senatori care vor sesiza Curtea Constituționalăîn ceea ce privește aprobarea
moțiunii de cenzurăîmpotriva Monică i Macovei. Dorel Jurcan spune că este inadmisibil
ca tocmai ministrul Justiției săfie furat în plenul Senatului. „Este pentru prima
dată, După anul 1989, când se întâmplăca un ministru săfie schimbat cu o
simplămoțiune. Păcat că cei 81 de votanți pro-moțiune au atacat un ministru ce și-a
făcut pe deplin datoria. Nu este permis ca senatorul PRM, Claudiu Tănăsescu, săvoteze
de două ori. Și din această cauză, clasa politică din România nu se mai bucurăde
credibilitate. Susțin poziția președintelui Traian Băsescu de organizare a
referendumului pentru vot uninominal. Chiar îmi place ideea și cred că președintele
joacă o carte în interesul populației” – a conchis

Dorel Jurcan.
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